
202120222021
العام السابقالشهر السابقيناير ينايرديسمبر

%12.3%1550015500138000.0( ـــــ لفائف 37)حديد تسليح صلب  

%12.3%1550015500138000.0(ـــــ أطوال 52)حديد تسليح صلب  

%12.0%1680016800150000.0قطاعات إنشائية

%7.4%1450014500135000.0خوص وزوايا وخالفه

%75.0%24204202400.0ممم علي البارد2الواح صاج 

م 1.06مم عرض اللوح 0.5صاج مفرد سمك 
سم3.7والتعريجة

150.00150.00136.800.0%9.6%

*

م 1سم عرض 4ساندوتش بانلز للحوائط سمك
مم بينهما عازل0.5×0.4سمك الصاج 

367.00367.00342.000.0%7.3%

سم  وسمك الصاج 4/7.7ساندوتش بانلز لالسقف سمك 
مم0.5×0.4

400.00400.00373.920.0%7.0%

%41.3%106010607500.0بورتالندى عادى معبأ

%2.0%2500250024500.0أبيض

%17.9%38558557250.0م( 3م/ كجم250 )خرسانة جهد  

%4.8%1100110010500.0( سم6×12×25)أسمنتى مصمت مقاس
%2.0%5000500049000.0(سم 12×20 ×40 )أسمنتى مفرغ مقاس 

%4.6%2155215520600.0(سم 6×12×25 )وردي مقاس 

%6.7%8080750.0حرش
%7.1%7575700.0ناعم

%16.7%1751751500.0مخصوص
%13.5%2.3-215210185فينو

الزلط- 8

3م

3م

طن

كريتال-  قطاعات حديدانشائية - 2

طن

صاج معرج مجلفن ملون- 3

2م

األسمنت-4

طن

الخرسانة الجاهزة-5

الطوب- 6

ألف طوبة

الرمل- 7

الحديد- 1

2022نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير 
العام

معدل التغير عنالوحدةالنوع
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202120222021
العام السابقالشهر السابقيناير ينايرديسمبر

%0.0%31801801800.0م22مقاس  - 2سن 

%0.0%9509509500.0فاخر للفرم والحليات والمصيص
%0.0%8008008000.0مكلسن للتشغيل

%76.6-%80080034200.0الطنالجير المطفأ الفاخر للصناعات المختلفة

     بالط موزايكو حصوة كراره مقاس 
(سم 3×30×30 )

9090850.0%5.9%
     بالط شطف رخام كراره  مقاس    

( سم 4×40×40 )   
1501501400.0%7.1%

   بالط شطف رخام الباستر مقاس    
( سم 3×30×30 ) 

1401401300.0%7.7%

       بالط أسطح أسمنتي مقاس       

(سم 2.5×25×25 ) 
4747430.0%9.3%

%35.6%7373540.0(سم 35×35)مقاس أرضيات سيراميك 

%20.6%7474610.0(سم 50×50)مقاس أرضيات سيراميك 

%1.2-%1.2-150148150 جالله فص

%3.8-%3.8-160154160(ترابيع  )تريستا 

%1.0%1151161151.0(درج )جالله فص 

%3.2-%3.2-120116120تريستا

الجبس- 10

الطن

الجير- 11

البــــــالط- 12

2م

السيراميك- 13

2م

الرخام- 14

2م

ط.م 

الوحدةالنوع
معدل التغير عنالعام
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202120222021
العام السابقالشهر السابقيناير ينايرديسمبر

%0.0%4254254250.0(ترابيع  )أحمر أسوان 

%0.0%3603603600.0فردى غزال

%0.0%3103103100.0(درج  )أحمر أسوان 

%0.0%2702702700.0فردى غزال

%27.0%106.45106.4583.790.0معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات

%27.1%40.9540.9532.230.0مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات

%27.0%147.69147.69116.280.0دهان ايبوكسي

%11.8%21901901700.0ممم8ألواح قشرة قرو او زان  سمك 

%22.2%210.5257.2210.522.2(م10×1)اللفه لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي

عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح 
 مم3بالبوليستر سمك 

%17.3%237.642.836.513.8م

%72.7%8.459.505.512.4كجم60/70بيتومين مؤكسد علي الساخن 

كجم 36كثافه  )ألواح عزل حراري بوليسترين
(3م/

%0.9%316361636.016210.0م

%8.3%6.506.506.000.0كجم معجون بالستيك
%3.9%33.5733.5732.30.0بالستيك مط عالى الجودة

%19.0%555546.230.0بالستيك نصف المع
%0.0%44.9544.9544.950.0مط خارجى متفوق الجودة

%8.4%54.5954.5950.350.0الكية نصف المع
%16.4%45.9045.9039.440.0الكية المع أبيض

%10.1%3.674.043.6710.1كجم (حبيبات ناعمة)دهانات أسمنية للواجهات     

لتر 

لتر 

الدهانات- 19

2م

ط. م 

معجون ومون ايبوكسية لألرضيات الصناعية- 16

2م

HDFأرضيات خشبية  -17

العزل- 18

الوحدةالنوع
معدل التغير عنالعام
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%2.5%11.411.411.120.0عددقرميد مرسيليا بدون لون

%0.0%479.9479.9479.90.0( 2مم2نحاس معزول  )أسالك 

%0.0%692.0692.0692.00.0( 2مم3نحاس معزول  )أسالك 

%0.0%3470.23470.23470.30.0( 2مم16نحاس معزول  )أسالك 

%0.0%6726.06726.06726.00.0( 2مم25نحاس معزول  )أسالك 

%0.0%98.698.698.60.0( 2 مم10×4نحاس معزول شعر  )كابالت 

نحاس مسلح ضغط منخفض  )كابالت 
( 2مم6×4

78.778.778.70.0%0.0%

نحاس مسلح ضغط منخفض  )كابالت 
(2 مم95+ 185×3

1777.31777.31777.30.0%0.0%

%20.9%220.0220.0182.00.0مم16خراطيم بالستك بولي إيثلين 

%32.8%385.0385.0290.00.0مم23خراطيم بالستك بولي إيثلين 

%11.3%69.069.062.00.0 م20اللفه مم فلكسبل23خراطيم بالستك بولي إيثلين 

%56.7%92009400.060002.2(فلندي  )خشب سويد موسكي 

%7.5%1250012900.0120003.2أطوال - (روماني  )خشب زان مبخر 

%1.3%7.4-1.22175162.0160×2.44لوحمم4خشب أبالكاج 

%31.1%8000080000610000.0فضي مؤكسد

%30.6%8100081000620000.0ملون

%4.9%1710171016300.0مم به زجاج مفرد88قطاع منزلق عرض 
%5.0%1950195018580.0مم به زجاج مفرد  وضلفة سلك88قطاع منزلق عرض 

%4.8%1640164015650.0قطاع ثابت به زجاج مفرد

%52.0%130130.085.50.0 مم4                شفاف 

%48.8%190190.0127.70.0 مم6شفاف 
2م

الزجاج- 25

المستلزمات الكهربائيه- 21

اللفه 
(ط.م100)

ط.م 

م45اللفه 

الخشب -22   

3م

األلومنيوم- 23

الطن

UPVCقطاعات -24

2م

الوحدةالنوع
معدل التغير عنالعام
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العام السابقالشهر السابقيناير ينايرديسمبر

%2.0%100100980.0لوح مم12.5 م سمك 3×1.2ألواح مقاس 

%27.7%35.9735.9728.160.0مم2.5سمك " 2/1مواسير  

%27.8%83.3383.3365.210.0 مم2.5سمك " 1.5 مواسير 

%2.2-%14.5914.5914.920.0 مم20" - 2/1 بار  20 
%2.2-%85.5985.5987.530.0 مم50" - 1.5 بار  20

%2.2-%28.9428.9429.590.0مم25" 4/3معزوله ضد الشمس
%2.2-%37.9737.9738.830.0مم25" 3/4 بار مغلفه باألسود 20مواسير فيبر 

%14.3%9.769.768.540.0"1/2مواسير بالستيك رمادى 
%18.6%71.8571.8560.60.0"3مواسيربالستيك ابيض للصرف 
%18.3%114.31114.3196.60.0"4مواسيربالستيك ابيض للصرف 

%22.1%108.10108.1088.550.0وصله عادية" 6مواسير 
%22.1%171.35171.35140.30.0وصله عادية"8مواسير 
%20.0%117.30117.3097.750.0وصله مرنة" 6مواسير 
%21.3%189.75189.75156.40.0وصلة مرنه" 8مواسير 

متر طولى

مواسير فخار - 30

متر طولى

مواسير بالستيك - 29

2022نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير 

مواسير حديد مجلفن- 27

متر طولى

مواسير بولى بروبلين- 28

متر طولى

الوحدةالنوع
معدل التغير عنالعام

األلواح الجبسية- 26
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